ΑΔΑ: ΩΜΧΨΩ9Ο-61Ξ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.06.30 14:02:51
EEST
Reason:
Location: Athens

Αρ. απόφ. 355/2016
Περίληψη
Έγκριση α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης
Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ)
ψήφισης της πίστωσης.
Σήμερα 27 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 23-62016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης,
16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27)Γ.Γουλτίδης, 28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Ν.Μπέκης, 30)Α.Μαρκούλης, 31)Σ.Στουγιάννος

Απόντες
Ι.Χειμώνας,
Ε.Ιακωβίδου,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και προσήλθε ο κ.Θ.Αγγελίνας
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 354/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Παπαγιάννης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 357/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Γ.Κάκαρης, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Χ.Γαϊτάνου
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 358/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 370/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Διαμάντης,
Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 374/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλτίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της μετακίνησης
του Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι η μετακίνηση του
Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί από 5 ως 7/7/2016 και μέχρι εκείνη την ημερομηνία δεν θα γίνει άλλη
συνεδρίαση του Δ.Σ.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρότασή μου για συζήτηση του θέματος αυτού ως
εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 27-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,
που έχει ως εξής:
Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Γεώργιου
Πατούλη, ο Δήμαρχος πρόκειται να μεταβεί στην Αθήνα με Ι.Χ. αυτοκίνητο, την Τρίτη 5 Ιουλίου
2016, ώστε να συμμετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. η οποία θα λάβει χώρα
την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 από 9:30-17:00 στη Αθήνα, αφού πρώτα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη,
την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στα γραφεία της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας γύρω από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. της
Κ.Ε.Δ.Ε..
Επιπλέον, με αφορμή την μετάβασή του στην Αθήνα για τη Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε, ο Δήμαρχος
αιτήθηκε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ευστράτιο Ζαφείρη, με σκοπό την προώθηση μιας σειράς
υπηρεσιακών ζητημάτων, συνάντηση η οποία τελικά προγραμματίστηκε για την Πέμπτη 7
Ιουλίου 2016.
Η επιστροφή του Δημάρχου είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 7 Ιουλίου, μετά την
ολοκλήρωση της συνάντησής του στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Σύμφωνα, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 1 και
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) στους μετακινούμενους με οποιαδήποτε ιδιότητα, με
εντολή του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. αναγνωρίζονται δαπάνες
μετακίνησης εντός κι εκτός έδρας που περιλαμβάνουν: α) τα έξοδα κίνησης (αντίτιμο εισιτηρίων
μέσων μαζικής μεταφοράς ή συγκοινωνιακών μέσων, δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω
χρησιμοποίησης οχήματος ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν
επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο
μέσο μεταφοράς), β) έξοδα διανυκτέρευσης (για τις δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχειακές μονάδες
ή ενοικιαζόμενα καταλύματα), γ) ημερήσια αποζημίωση (για τις εκτός έδρας μετακινήσεις), δ)
έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, ε) επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής (εφόσον η παραμονή του
μετακινούμενου στο εξωτερικό υπερβαίνει το διάστημα των 30 ημερών).
Για τις μετακινήσεις στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ:
α) Τα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των
απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι και τη
χιλιομετρική αποζημίωση όταν μετακινούνται με Ι.Χ. αυτοκίνητο, του οποίου η χρήση από
υπαλλήλους επιτρέπεται ύστερα από έγκριση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, για
μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού ή της περιφέρειας καθώς και για
μετακινήσεις εκτός έδρας και πέρα από τα όρια του νομού ή της περιφέρειας όταν η μετάβαση
γίνει διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές ή σε νησί. Στις περιπτώσεις αυτές,
καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος
αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς (άρθρο 7 του πιο
πάνω νόμου). Η χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(άρθρο 8 του πιο πάνω νόμου) αλλά μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης το ύψος
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της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο εξακολουθεί να καθορίζεται
από την αρ. 2/56533/0022/10-10-2006 κοινή υπουργική απόφαση και ανέρχεται σε 0,15 € το
χιλιόμετρο.
β) Τα έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται α) όταν η απόσταση από την έδρα του
μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με
ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα,
όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο καθώς και για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη
νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20)
ναυτικά μίλια, β) όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις
προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική,
λιμενική ή αερολιμενική Αρχή. Τα έξοδα διανυκτέρευσης συνίστανται στο ποσό που
καταβάλλουν οι μετακινούμενοι σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου
καταλύματος με ανώτατο όριο για τους Δημάρχους Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000
κατοίκων, τους Αντιδημάρχους και τους Ειδικούς Συμβούλους -Ειδικούς Συνεργάτες τα 80 ευρώ
και για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Νομικούς Συμβούλους-Δικηγόρους του Δήμου και
τους Δημοτικούς Υπαλλήλους τα 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ποσά που προσαυξάνονται κατά
20% για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (άρθρο 10 του πιο πάνω
νόμου).
γ) Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σα-ράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από
τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη όταν
α) καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, β) η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό
σπίτι, γ) οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των
συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο, δ) οι μετακινούμενοι
διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο και ε) για την ημέρα επιστροφής όταν συμπίπτει με την ημέρα
λήξης εργασιών. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται κατά το ήμισυ (1/2) όταν α) οι
μετακινούμενοι καλύπτονται από ημιδιατροφή και β) ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και
η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι: αα) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160)
χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ββ) μεγαλύτερη
από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή γγ) μεγαλύτερη από
είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και
αντίστροφα ή από νησί σε νησί. Τέλος, η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται κατά το ένα
τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις ενώ δεν καταβάλλεται ημερήσια
αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή (άρθρο 11 του πιο πάνω νόμου).
Με την υπ’ αριθ. 441/27-06-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης δεσμεύεται το ποσό
των 537,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.6421.001
«Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του οικονομικού έτους 2016, για
τη μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα μέσω Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και
επιστροφή την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2016 για συμμετοχή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της
Κ.Ε.ΔΕ. και σε υπηρεσιακή συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1) Να εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα μέσω Θεσσαλονίκης, την
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και επιστροφή την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 για συμμετοχή στην έκτακτη
Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.ΔΕ. και σε υπηρεσιακή συνάντηση στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2) Να εγκρίνει τα έξοδα διανυκτέρευσης του Δημάρχου από 05/07/2016 έως 07/07/2016
συνολικού ύψους 192,00€, δηλαδή δυο (2) ημέρες στην Αθήνα*96,00=192,00€
3) Να εγκρίνει έξοδα κίνησης ύψους 225,00€ (Βέροια –Θεσσαλονίκη – Αθήνα και
επιστροφή) (75+508+517)*0,15=165,00€ για χιλιομετρική αποζημίωση και 60,00€ για κάλυψη
διοδίων.
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4) Να εγκρίνει δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους 120,00 €, η οποία αναλύεται ως
εξής: τρεις (3) ημέρες*40,00€=120,00€, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας επιστροφής του η
οποία συμπίπτει με την ημέρα ολοκλήρωσης της συνάντησης του Δημάρχου στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
5) Να ψηφίσει πίστωση ποσού 537,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6421.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Ποιους θα επισκεφθείτε στην Αθήνα;
Δήμαρχος: Θα συμμετέχω στην έκτακτη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ, η οποία έχει σχέση με το νέο
νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών κι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 27-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη μετακίνησης του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα, από 5 ως 7/7/2016 για να συμμετέχει στην έκτακτη Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και να συναντηθεί με
τον Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, Ανάπυξης και Τουρισμού.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον ΚΑ 02.00.6421.001 με τίτλο
«Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
4.- Την με α/α καταχώρησης 441/27-6-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4336/2015 και των άρθρων 65 και 67 του
Ν.3852/2010.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σσυζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη σε Θεσσαλονίκη
και Αθήνα, από 5 ως 7/7/2016 για να συμμετέχει στην έκτακτη Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και να
συναντηθεί με τον Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Γ) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησής του, εξ ευρώ 225,00€ {ήτοι (75χλμ Βέροια-Θεσ/κη Χ
0,15€/χλμ = 11,25€) + (508χλμ. Θεσ/κη-Αθήνα Χ0,15€/χλμ = 76,20€) + (517χλμ. Αθήνα-Βέροια
Χ 0,15€/χλμ=77,55€) + (60,00€ δαπάνη διοδίων) = 225,00€} για τη μετάβασή του στην
Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα.
Δ) Εγκρίνει τα έξοδα διανυκτέρευσης συνολικού ποσού 192,00€ (δηλ. 2 διανυκτερεύσεις
στις 5 και 6/7/2016 Χ 96,00 ευρώ/διανυκτέρευση= 192,00€) για την εκεί διαμονή του.
Ε) Εγκρίνει την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωσή του, συνολικού ποσού 120,00€ (ήτοι 3
ημέρες Χ 40,00€/ημέρα = 120,00€) για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων του.
ΣΤ) Ψηφίζει συνολικό ποσό 537,00€ (ήτοι 225,00 έξοδα μετακίνησης + 192,00€ έξοδα
διανυκτέρευσης + 120,00€ ημερήσια αποζημίωση=537,00€) σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ
02.00.6421.001 με τίτλο «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του
προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2016 για να διατεθεί στον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο
Βοργιαζίδη.

ΑΔΑ: ΩΜΧΨΩ9Ο-61Ξ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 355 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ι.
Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Η.
Ν.
Α.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

